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GEWEEST: 
 
Viba Café 1 mei: 
- Afsluiting tentoonstelling Peter 
Schmid Architectuur en Grafiek 
Deze tentoonstelling is nu nabij 
Wenen in Kaiserstadt Baden. 
Veelzijdig werk met architectoni-
sche benadering deels nu nog 
zelfs zijn tijd ver vooruit. 
- Deze avond ontving Peter als 
eerste weer de heringestelde  
VIBA-PRIJS. 
www.vibavereniging.nl/viba-blog/vibaleden-bedankt 
 

 
 
- Presentatie Frans van der Werf 
hier ontwikkeld gedachtegoed 
bio-logisch en open bouwen met 
patronen hoven- en plein-
structuren voor een sociale sa-
menleving ingezet voor heront-
wikkeling van sloppenwijken. 
www.vibavereniging.nl/category/viba-cafe 
 

 
 
VERWACHT: 
 
22 mei 
ALV en Viba praktijkcafé 
5 juni 
Viba Café: lezing van Atelier Pro 
over zoektocht naar een modulai-
re bio based composiet gevel. 
27 september 
Nationale akoustiekdag 2014 bij 
VIBA-EXPO 
 
 
INTERESSANTE  LINKS 
 
http://ecocampusaventurijn.wordpress.com/ 
ECO-campus informatiemiddag 
a.s. zaterdag 17 mei van 14.00 
tot 17.00 uur 
 
www.strobouw.nl 
 
www.omslag.nl/wonen 
 
www.duurzaamgebouwd.nl 
 
www.vibe.be 
 
 

 

Algemene Leden Vergadering Viba  donderdag 22 mei 2014 
Inloop  18.00 uur, voorafgaand aan de vergadering wordt er een maal-
tijd geserveerd 
 
Start vergadering 18.30 uur  
Agenda 
1. opening 
2. notulen ALV 21 maart 2013 
3. binnengekomen stukken 
4. jaarverslag afgelopen verenigingsjaar 2013-2014  van de secretaris 
5. financieel verslag 2013 van de penningmeester  
6. begroting 2014 door penningmeester 
7. aanstellen kascontrole commissie 
8. rondvraag 
9. afsluiting uiterlijk 19.45 uur 
 
Aanmelden: door een e-mail naar secretaris@vibavereniging.nl 
 
Aansluitend Viba praktijk café  2e editie 
Nieuw initiatief binnen de Viba Vereniging na succesvolle start. 
 
Doel: Samen praktijkvragen onderzoeken en bespreken. 
Wie:  Het praktijk café is alleen voor leden van de vereniging. Ieder-
een kan zijn vragen inbrengen. We beginnen met een inventarisatie-
rondje en kijken of vragen bij elkaar passen. We kiezen een volgorde 
en kijken of alles deze keer aan de orde kan komen. 
Hoe: De vraagsteller licht zijn vraag kort toe. Daarbij kunnen ook toe-
lichtende beelden of tekeningen op papier of via beamer getoond wor-
den. 
Waarover: Denk aan vragen die specifiek bij de VIBA-vereniging aan 
de orde kunnen komen: dus vragen met bouw-biologische, ecologische 
en sociaal-ecologische achtergrond. 
 
Vragen: vooraf indienen bij: renz@archiservice.nl of synefsin@wxs.nl   
 
 
Over deze nieuwsbrief 
Dit is de eerste opzet en start van een reeks nieuwsbrieven waarmee 
activiteiten van, voor en door VIBA-verenigingsleden worden aange-
kondigd en in herinnering gebracht. 
De gemailde nieuwsbrief moet meteen ook een soort springplank vor-
men naar de website van de VIBA vereniging. 
Het doel hiervan is om leden te stimuleren ook actief deel te laten ne-
men aan de ontwikkeling van de website www.vibavereniging.nl en 
deze in hun omgeving meer onder de aandacht te brengen. 
Leden worden daarom opgeroepen om melding te maken van zaken 
die in de nieuwsbrief of op de website opgenomen kunnen worden. 
Stuur hiervoor een kort bericht (max. 100 woorden) en eventueel een 
link naar de redactie: Nieuwsbrief@vibavereniging.nl 
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